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AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 

 
Iruzkina 
Gaur komunikabideen aldeko otoitza eskatzen deusku Elizeak. Zelan 
engainatzen gaituen aberatsen eta eukitsuen aldeko diran komunikabi-
deok! Zelan argitara jarten gaituen eta itsutzen edertasunez apainduta-
ko zatarkeriez! Zelan onartuazoten eta gura izanazoten deuskuezan 
kalterako baino ez diran ondasunak! Hortxe daukagu arazo bat: euren 
alde otoitz egitean euren aurrean kritiko jokatu daigula ere eskatu 
beharra daukagu; ezin dogu ahora emoten deuskuen guztia beste barik 
iruntzi. 
 
Eta hortxe daukagu gure eliz alkartea ere… Bagara Barri Onaren autorle 
edo testigu? Badirudi, alderantziz, gero eta gitxiago, zaharragoak eta 
makalagoak garala, zer sinistu behar dogun ere ez dakigula, zeri eutsi 
behar deutsogun edo zer baztartu behar dogun ez dakigula…, eta behar 
ez diran ahaleginetan nekatzen garala. Gogoan hartu behar dogu 
Jesusek bere ikasleei esana: ez jagotzue zuoi hori jakitea, hori Aitaren 
ardurea da-ta… 
 
Zer dagokigu, ba? Ze aldi eta egoeratan gagozan aztertzea, Espirituaren 
argitan: otoizgiroan, alkarregaz, eta alkar adoretzea dagokigu. Gure 
elizkizunetan ez dogu bilatu behar agindua betetea edo norbere 
atsegina asetzea, alkar adoretzea, poztea eta Espirituaren garraz 
urtetea baino, Barri Onaren poz-emoile izateko geure etxetik hasita. 
 
Espirituaren garraz jokatuko dogu, ba, alkarregaz eta zentzu kritikoaz 
bai komunikabideen aurrean, bai herrigintzako aukeretan eta politika 
munduan aurkitzen dogun ustelkeriaren aurrean, eta baita kontsumo eta 
alperrik galtze inguruan neurritasuna bilatuz, ezeukia gogoan izanaz, eta 
izadia errespetatuz. Hortxe agertuazo behar dogu gure arteko eta 
besteenganako maitasuna… gora begiratuz behea ahaztu barik. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 

 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 

 
 
1. Zu zaitugu Artzain ona, 
bizia emon deuskuzu; 
zure hitzak bihotzean 
hazi barri ereiten du. 

2. Maite dituzu guztiak, 
deitzera zatoz zu, Jauna; 
batasunaren bidetik 
maitasunak deitzen gaitu. 

 

3. Bateoan damoskuzu 
betiko gaztetasuna. 
Emon poza_iragarteko 
Jainkoaren Barri Ona. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bateo-
an hartutako konpromisoak garatzera eroan gai-
zan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 

R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
pekaturako hil ta zeuretzat biztu 

 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan leku 
eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Ho-
rren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere eskoialdean jarten dau Jesus, 
geu ere bere ondoan nahi gaitula aditzera emo-
teko. Zuzendu deioguzan usterik onenagaz gure 
eskariak: 

 
 
—Elizearen alde: gizaki guztien artean, batez ere 
etsipenean dagozanengan, Jainkoaganako uste 
ona (konfiantzea) ereiten eten barik jardun dai-
an. Egin daigun otoitz. 
—Jesus ezagutzen daben guztien alde: mundu 
honetara egokituta bizi izatetik urten, eta errei-
nuko baloreen autorle zintzo egin daitezan. Egin 
daigun otoitz. 
—Gerrak, gorrotoa, zapalkuntzak, baztarkuntzak, 
erbesteratzea eta beste txarkeriarik eta gaisota-
sun eroan ezinak sufritzen dagozanen alde: Jesu-
sen barri onaren poza ta argitasuna izan daiezan. 
Egin daigun otoitz. 
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Jainkoa da-eta lurbira osoan errege, 
egiozue jator gorazarre. 
Jainkoa errege da atzerrietan, 
jesarrita dago Jainkoa bere aulki santuan. R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

 Apostoluen Eginak deituriko liburuak Elizearen lehenengo 
pausoak jasoten ditu. Eta, bere lehenengo atalburuan, Jesu-
sen zeruratzearen barri emoten deusku. Horixe entzungo dogu 
irakurgai honetan. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 1, 1-11) 
 
Teofilo maitea: Nire lehenengo liburuan, hasieratik zerura 
jasoa izan zan egunerarte Jesusek egin eta irakatsi eban guz-
tia idatzi neban. Zerura igon aurretik, Espiritu Santuaren era-
ginez aginduak emon eutsezan Berak aukeratutako apostoluei. 
Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean eta 
bizirik egoaneko froga asko emon eutsezan, berrogei egunez 
bere burua ikustera emonez eta Jainkoaren erreinuaz berba 
eginez. 
Hareekin bazkaltzen ziharduan batean, honan agindu eutsen: 
«Ez alde Jerusalemdik. Zagoze han Nik Aitaren partetik egin 
deutsuedan agintzariaren zain. Joanek urez bateatu eban; 
baina zuek Espiritu Santuaz izango zaree bateatuak egun gitxi 
barru». 
Orduan, baturik egozanek itaundu eutsoen: «Jauna, orain eza-
rriko al dozu barriro Israelgo erreinua?» Jesusek erantzun eu-
tsen: «Aitak bakarrik dau hori erabagiteko ahalmena, eta ez 
dago zuen esku zein aldi edo unetan jazoko dan jakitea. Baina 
zuen gain jatsiko dan Espiritu Santuaren indarra hartuko do-
zue, eta nire lekuko izango zaree Jerusalemen, Judea osoan, 
Samarian eta lurraren azken mugaraino». 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

 Senideok: Gaurko liturgian Jaunaren igokun-
dea ospatzen dogu. Nora igoten dau Jesusek? Ai-
tagana! Hobeto esanda: Jaungoikoak bere Semea 
ez dau ustelak hartzen izten; beragaz hartzen 
dau, eta bere eskoi-aldean jarten dau. Hau da: 
Jainkoak osperik handiena emoten deutso bere 
Semeari. 
 Garrantzizko gertakaria ete da, hau? Askoren-
tzat ez: hementxe bizi diren artean dira izan, 
eta ahalik ondoen igaro nahi dabe, hil ondoren 
ezer ez direla uste dabe-ta. Guk Jainkoarentzat 
garala sinisten dogu, Jesusen esana ta bizia ain-
tzat hartzen doguzalako: Jesusengan sinisten do-
gulako. Horrexegaitik ospatzen doguz alaitasunez 
haren misterioak.  
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 
EDO… 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 
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OTOITZA 
 
Jesus Jauna: zure zeruratzean 
eginkizun bat jarten deuskuzu eskuetan, 
eta, bete ahal izateko, Espiritu santua agintzen. 
Bai dozula gugan ustea, Jauna! 
 
Eta guk beste gauza batzuetan dogu burua: 
gure artean handiena nor dan, 
edo zure erreinuan lehenengoa nor ete,  
edo beste zenbat mundukeriatan, Jauna! 
 
Gure egunotan Jainko-egarrik ez dagoalako, 
edo azaleko gauzetan galdu garalako… 
Jantzi gaizuz zeure Espirituaz, 
gizaki barri, bake-zale eta solidario izateko. 
 
Errespetatu daigula gure ingurua eta zaindu; 
ondasunen banantze zuzena bultzatu daigula; 
etorkinen harrera oneko izan gaitezala 
eta behartsuaren ondoan egon gaitezala. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari.  
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 46,2-3.6-7.8-9 
 

 
R/. Oihu alaien artean igon dau Jainkoak, 

turuta soinuz Jaunak. 
 

Herri guztiok, txalo jo egizue, 
Jainkoari irrintzi egiozue. 
Goi-goiko Jauna, izan ere, izugarri, 
lurbira osoan errege handi. R/. 
 
Oihu alaien artean igon dau Jainkoak, 
turuta soinuz Jaunak. 
Eresi Jainkoari, eresi, 
eresi gure erregeari, eresi. R/. 
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—Komunikabideetan diharduenen alde: euren la-
na egiaren zerbitzua izan daiten, euretara joten 
daben guztiak zuzentasunean eta egian hezi ahal 
izan daitezan, Egin daigun otoitz. 
—Jesusen misterioak ospatzeko alkartzen garen 
guztion alde: haren pozean bizi izan gaitezan, 
eta geure mihinaz eta bizikereaz jakin daigun 
hareen barri emoten. Egin daigun otoitz. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Hori esanik, gorantz igon eban Jesusek hareen begi aurrean, 
hodei batek begietatik ezkutatu eutsen arte. Oraindino zerura 
zelan joian begira-begira egozala, zuriz jantzitako gizaseme bi 
azaldu jakezan ondoan, eta esan eutseen: «Galilearrok, zertan 
zagoze hor zerura begira? Zuen ondotik zerura jasoa izan dan 
Jesus hori, zerura joaten ikusi dozuen lez etorriko da barriro».  

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

 Jesusen bizitzan Jainkoak harrigarriak adierazi deuskuz 
eta bere eskoirako garala esaten deusku. Salmo honek lagun-
tzen deusku hori iragarten eta ospatzen. Alaitasunez abestu 
daigun. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik   (Ef 1, 
17-23) 
 
Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, 
emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, Bera 
ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagi-
zuen zer itxarotera dei egin deutsuen, zein aberatsa dan fe-
dedunentzat oinordekotzan prestau dauan aintza. 
Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi eban Jainkoak, Be-
rau hilen artetik biztu eta zeruan bere eskumaldean jesarriazo 
ebanean. Jainkoak aginte, ahal-izate, indar eta nagusitza guz-
tien gainetik ezarri dau Kristo, eta mundu honetan ez ezik, 
datorren munduan ere aitatu daitekezan izen guztien gainetik. 
Dana jarri dau Jainkoak Kristoren oinazpian, eta Berau ezarri 
dau danen gainetik Eleizaren buru. Haren gorputza da Eleizea, 
unibertsoa guztiz beteten dauan Kristok betea. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Begira zenbat gauza sakon esaten jakuzan eban-
jelio-txatal txikitxo honetan. Jesus zerura doala 
esaten ez bajaku ere, bai esaten jakuzala ga-
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rrantzizko beste gauza asko. Egin deiogun harre-
rea on, Aleluia abestuz. Zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburu-
tik   (Mt 28, 16-20) 
 
Aldi haretan, hamaika ikasleak Galileara joan zi-
ran, Jesusek adierazo eutsen mendira. Ikusi ebe-
nean, gurtu egin eben; batzuk, ostera, zalantzan 
egozan. 
Jesusek, hurreraturik, honan berba egin eutsen: 
«Aginpide osoa emon deust Jainkoak zeru-
lurretan. Zoaze, bada, eta egin herri guztiak nire 
ikasle, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santua-
ren izenean bateatuz eta Nik agindu deutsuedan 
guztia beteten irakatsiz. Eta Ni zuekin izango no-
zue egunero munduaren azkenera arte». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-


